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Nieuwsbrief 8  

Antwoorden op veel gestelde vragen, de modelwoning 

en nieuwe mogelijkheden 

 

De eerste kijkdagen waarop de eerste bewoners in de modelwoning 

mochten kijken zitten er op. De meeste bewoners zijn zeer verrast en 

vinden de woning heel mooi geworden. Over het draai- kiepraam in beide 

slaapkamers aan de balkonkant zijn alle bewoners enthousiast. Sommige 

bewoners kunnen niet wachten tot eindelijk de boiler weg is. Ook worden 

veel vragen gesteld. In deze nieuwsbrief leest u alvast diverse vragen met 

de antwoorden.  

 

Kiest u voor een pannenset en kookapparaat of geld? 

Alle bewoners van de Daniël Marotstraat en de Jacob Romanstraat krijgen 

een nieuwe pannenset die geschikt is voor elektrisch koken. Heeft u alleen een kookplaat, dan 

krijgt u een nieuwe elektrische kookplaat. Heeft u een gasfornuis met oven, dan krijgt u een 

elektrisch fornuis met oven. We hebben hier veel vragen over gehad. Daarom willen we u ook 

aanbieden dat u geld krijgt in plaats van de pannenset en/of het kookapparaat. Tijdens de warme 

opname zal aan u gevraagd worden wat uw keuze is. 

Fornuis met oven € 842,-  

Opbouwkookplaat € 625,- 

Inbouwkookplaat € 496,- 

Pannenset  € 115,- 

 

Elektra aansluiting ten behoeve van koken 

Let op: de apparaten die u krijgt van WonenBreburg zijn voor uw elektra-aansluiting van Enexis 

geschikt. Het fornuis met oven heeft een 2-fase aansluiting met perilex-stekker en wordt in uw 

woning aangesloten op een dubbele kookgroep in de meterkast. Er zijn ook apparaten in de 

handel die veel meer vermogen vragen en niet op uw elektra-aansluiting van Enexis geplaatst 

kunnen worden. Dit zijn zogenaamde 3-fasen apparaten waarvoor ook een 3-fase-aansluiting van 

Enexis nodig is en waardoor het vastrecht omhoog gaat. 

Dus als u kiest voor het geld en zelf een apparaat gaat kopen, laat u dan goed voorlichten door de 

verkoper. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk. En wellicht bent u duurder uit, want deze 

apparaten zijn niet goedkoop. 

 

Wij willen u dan ook adviseren om te kiezen voor de apparaten die u in de modelwoning 

kunt zien. 

 



 

 

 

Heeft u een inbouwkookplaat? 

Als u nu een inbouwkookplaat heeft in een verlengd blad, dan krijgt u van ons een inbouw 

inductiekookplaat terug en zorgen wij voor een verlengd blad met uitsparing. In dat geval hoeft u 

daarvoor niets te betalen. 

 

Vragen met antwoorden 

 

Kan ik een kooktoestel met 5 pitten plaatsen? 

We plaatsen geen 5-pits inductie kooktoestellen. Als u dat wil, dan zult u dat zelf moeten regelen. 

Geef dit dan wel aan bij de opname door opzichter en uitvoerder, want dan moet het keukenblok 

worden aangepast, omdat ernaast anders onvoldoende ruimte is om dit te plaatsen. En let op het 

vermogen van het apparaat zoals uitgelegd bij elektra aansluiting ten behoeve van koken. 

 

Hoe berekent WonenBreburg de vergoeding? 

WonenBreburg heeft samen met de Stichting huurdersbelangen WonenBreburg afspraken op 

papier gezet die gelden bij groot onderhoud en sloop/nieuwbouw. De afspraken staan in de 

omgangscode en gaan over wie wat wel en niet moet doen en hoe hoog vergoedingen zijn.  

Wilt u zien hoe deze vergoedingen tot stand zijn gekomen? Dan kunt u de omgangscode lezen 

op onze projectpagina op de website: 

www.wonenbreburg.nl/projecten/jacob-roman-en-daniël-marotstraat/ 

 
Kan ik kiezen voor hogere bovenkasten in de keuken? 

Ja, het is mogelijk om hogere bovenkasten te kiezen.  

De standaardmaat met de hoogte 65 cm wordt met de standaard keuken gratis geleverd.  

Hogere keukenkastjes zijn mogelijk, u betaalt daarvoor de volgende meerprijs:  

Hoogte 78 cm € 22 per kast, dus € 66,- voor keuken met 3 bovenkasten. 

Hoogte 91 cm € 78 per kast, dus € 234,- voor keuken met 3 bovenkasten 

 
Waarom moet betaald worden voor de aansluiting voor de vaatwasser? 

In uw woning zit nog geen aansluiting voor een vaatwasser. Wanneer u deze toch door 

WonenBreburg wilt laten aansluiten, dan kunt u hier alleen voor kiezen wanneer u een nieuwe 

keuken krijgt. Voor de aansluiting rekent WonenBreburg € 423,00. In dit bedrag zit een nieuwe 

aparte kraan, een aparte afvoer en een extra groep in de meterkast. Uiteraard bent u vrij deze 

werkzaamheden zelf door een andere erkende partij te laten uitvoeren. 

 

Voor het vastrecht van Ennatuurlijk betaal ik nu € 248,69. Hoe komt dat? 

Het bedrag van € 248,69 betaalde u in 2019. Dit bedrag ziet u ook op de 

afrekening van Techem staan die u begin dit jaar heeft ontvangen. Nu (2020) 

betaalt u € 293,39. Dit ziet u pas begin 2021 op uw afrekening. Nadat uw woning  

het groot onderhoud heeft gehad  verhoogt Ennatuurlijk het bedrag van 

vastrecht naar € 379,67 per jaar. Dit komt omdat van een collectieve aansluiting 
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wordt overgegaan naar een individuele aansluiting. U krijgt daarvoor ook een individuele GJ-

meter en het warmwater wordt ook door Ennatuurlijk verzorgd. 

 

WonenBreburg heeft u vorig jaar beloofd dat uw vaste lasten per maand niet stijgen en daarom 

betaalt WonenBreburg het verschil van dit vastrechtbedrag voor u. De rekensom laat zien dat 

het nieuwe bedrag € 379,67 min het oude bedrag € 293,39 = € 86,28 verschil is. Dit wordt door 

WonenBreburg per jaar betaald aan Ennatuurlijk. Gedeeld door 12 maanden is dat € 7,19 per 

maand. Als we dan € 7,19 van de € 13,- van de aanvullende huurovereenkomst aftrekken, blijft er 

nog € 5,81 per maand over voor u om als huurverhoging te betalen aan WonenBreburg.  

 

Er verandert nog 1 ding: na het groot onderhoud betaalt u de vastrechtkosten en variabele 

kosten niet meer aan WonenBreburg maar rechtstreeks aan Ennatuurlijk. U krijgt hier later meer 

informatie over. 

 

Wanneer mag ik de modelwoning zien? 

Uiteraard bent u nieuwsgierig naar de modelwoning. Vanwege Corona kan er per bezichtiging 

maar één gezin kijken. U hoeft niets te doen, u wordt door WonenBreburg gebeld voor het 

maken van een afspraak.  Binnenkort zullen we de bewoners van de flat Daniel Marotstraat 2-

108 bellen. De flats aan de Jacob Roman komen pas in september en oktober aan de beurt voor 

de kijkdagen. Tegelijkertijd wordt een afspraak gemaakt wanneer de aannemer bij u thuis langs 

komt met de opzichter van WonenBreburg en wanneer er iemand langs kan komen om te kijken 

of er asbest in uw woning zit. 

 

Wanneer gaan ze starten en wanneer is het klaar? 

De aannemer gaat 17 augustus starten met inrichting van het bouwterrein en zal 24 augustus 

starten met de flat aan de Daniel Marot 110-216. In de brochure staat deze informatie ook. Lees 

de brochure nog eens goed door. Hier staat belangrijke informatie in. Op de projectpagina op 

onze website staat de brochure ook:  

www.wonenbreburg.nl/projecten/jacob-roman-en-daniël-marotstraat/ 

 

Kent u het Bewonersplatform WonenBreburg Breda?  

Het Bewonersplatform WonenBreburg Breda is een vereniging 

van huurders die de huurders van WonenBreburg 

vertegenwoordigt in Breda. Zij hebben informatierecht, gekwalificeerd adviesrecht en 

instemmingsrecht. Ze zijn er voor alle huurders in Breda, dus ook voor u.  

Heeft u nog vragen of wilt u advies, dan kunt met hen contact opnemen. Ook als u twijfelt over 

de beslissingen van WonenBreburg. 

Op de website www.bewonersplatformbreda.nl vindt u al veel informatie. 

Bellen of mailen kan uiteraard ook. 

Telefoon: 06 – 38652851.  

E-mail: info@bewonersplatformwonenbreburg-breda.nl 
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Wat gaat Enexis doen? 

Voor het groot onderhoud is het nodig dat de elektraleidingen die in de grond liggen worden 

aangepast door Enexis. Er wordt een sleuf gegraven net langs het trottoir over de gehele lengte 

van de flat. En na het aanbrengen wordt de sleuf natuurlijk netjes dicht gestraat. 

Vanaf 6 juli vinden deze werkzaamheden plaats. Per flat duren de werkzaamheden ongeveer  

2 weken. De entree, brievenbussen, de bergingsgang en garages blijven bereikbaar via rijplaten. 

De volgorde van de werkzaamheden zijn:  

 

Daniël Marotstraat 2 tot en met 108 start 6 juli 

Daniël Marotstraat 110 tot en met 216 start 13 juli 

Jacob Romanstraat 20 tot en met 126 start 20 juli 

Jacob Romanstraat 128 tot met 234 start 27 juli 

 

Nog meer vragen? 

Heeft u vragen waar u mee zit? U mag altijd bellen met uw woonconsulent Annet 

den Hollander. Zij is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag via 

a.denhollander@wonenbreburg.nl of via 076 – 530 8423.  
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